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Konečne niekto, kto myslí!
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„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávniNedávno som si spomenul, ako ka pred mojou predzáhradkou. Vyčisraz, dnes už dávno, istá samospráva tenie priekopy pred mojim pozemkom.
na obecných pozemkoch pred doma- Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, údržby pred mojim domom. Brigáda na
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a skrášlení námestia, oprave zastávky
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je autobusov, vybudovaní bezbariérocudzie, na to kašlem, majitelia priľah- vého prístupu do miestneho obchodu
lých rodinných domov o toľkú krásu a mnoho mnoho ďalších možností.
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolokosia pravidelne, ale že by skrášlili či čenstvu vlastníkov bytov mestská časť
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku odpustila dane z nehnuteľností, „dopred svojim domom, to nie. Iba ak – kázali“ by sme v čistote a kráse udržať
ho používajú na parkovisko. Veď na veľké a široké okolie nášho bytového
priestranstve vo vlastníctve obce je domu.
Rimavská Baňa dala
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej- príklad Slovensku. A tak
ného pozemku a že je možné takýto trošku aj morálnu výzvu.
záber napríklad spoplatniť vo forme Ešte sa tak nad ňou zanájomného, to už obce asi netušia, hoci myslieť a pochopiť ju.
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KROVNESSA
Rožňava

Hľadáme

Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.
09-40

0905 917 308

781200008-7

do výroby v Rožňave na TPP
na dve zmeny.
Mzda 696€/brutto + variabil
Zváračský preukaz výhodou.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.

údržbára

do 100€, SL 3,83€/deň.

33-0025

031190175

786%29

Strechy na kľúč.
0949 111 223
KROVNESSA

RUF
155 €

krovnessa@gmail.com

s.r.o.

Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469
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Výročia a udalosti
na Slovensku rozdelili skonﬁškovanú
pôdu, patriaca Židom.

INTERIÉROVÉ DOPLNKY

nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.



22. februára 1940

28. decembra uplynie rok,
s navždy opustil
ilovaný manžel,
PODLAHOVINY A
starý otec a zať
:WæÕI^I

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov

Smútočn

Ro
lav
Fábián z
syn Ladis
Ladislav ou spomínajú manžedilknoua, a svokra.
a úct
a s ro
.
S láskou ou, dcéra Monik
s rodin

rok,
uplynie
decembra il
Dňa 28.
ust
avždy op
čo nás n ý manžel,
van
náš milo tec a zať
ýo
otec, star

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč 0908 979 467
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Revúca

!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov

99-0022

Redakcia:

BITU FLEX s.r.o.

OTVORENÉ:
8.30- 17.00
8.30 - 12.00

PON.-PIA.
SOBOTA:

GUMOLITY
KOBERCE
KOBERCE
OBKLADY
PVC OBKLADY

LAMINÁTOVÉ,
LAMINÁTOVÉ,
VINYLOVÉ A
A
VINYLOVÉ
KORKOVÉ
KORKOVÉ
PODLAHY

88-0017

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Dacia
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
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Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Zimné pneumatiky
Iba do konca februára

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a
platí podľa rozmeru
pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v
termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a
jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2 110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
2
2
96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a
emisie CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263
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Priebeh a ukončenie likvidácie
podľa novely Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý proces likvidácie má na starosti likvidátor.
Likvidátor je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a konať v záujme
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zrušuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený alebo ustanovený likvidátor, rovnako ako štatutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o.
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora najmä pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné
zhromaždenie). Povinnosťami prechádzajúcimi na likvidátora budú napr. vedenie
účtovníctva, informovanie spoločníkov
o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov.
Likvidátor môže v mene spoločnosti
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoločnosti. Novela zavádza úplne novú povinnosť likvidátora, a to vyhotovenia základného zoznamu pohľadávok do uplynutia
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do
likvidácie a jeho následná povinnosť, taktiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra.
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vyhotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zakotvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Likvidátor túto skutočnosť musí rovnako oznámiť všetkým známym veriteľom
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku.
Súd môže nariadiť, aby sa výzva opakovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak
dôjde k zmene v osobe likvidátora. Podľa
novej právnej úpravy bude výber likvidátora kľúčovým, pretože práve likvidátor bude
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to priebežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí,
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez
odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť je predĺžená vtedy, ak
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona
o účtovníctve a má viac ako jedného veriteľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nároky všetkých známych veriteľov.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
- fyzická ochrana osôb a majetku
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+421 917
905713
604814
736
+421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

887
0907
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- bezpečnostný audit a poradenstvo

Vox populi
„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru
to uskutočniť.“
František Mráz, Banská Bystrica.

íťaziť,
volím
Je čas
víťaziť,pronárodne.
volím pronárodne.
Ing. Slavěna

VOROBELOVÁ
predsedníčka strany
NÁRODNÁ KOALÍCIA,
Humenné

Ing. Peter

OREMUS, PhD.
riaditeľ spoločnosti,
poslanec VÚC a mesta
Nitra, Nitra
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Ing. Slavěna

VOROBELOVÁ
predsedníčka strany
NÁRODNÁ KOALÍCIA,
Humenné

Ing. Peter

84

Mgr. RóbertMgr. Róbert

PUKALOVIČ
84 bývalý hokejový reprezentant SR,
PUKALOVIČ

a manažér ľadového
bývalý hokejovýtréner
reprezentant
SR,
hokeja,
Bratislava
tréner a manažér ľadového
hokeja, Bratislava

88

OREMUS, PhD.
riaditeľ spoločnosti,
poslanec VÚC a mesta
Nitra, Nitra

VOĽTE
ČÍSLO
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Ing. Andrej

GMITTER
živnostník, Bardejov

Ing. Andrej

GMITTER
88
KOTLEBOVCI

živnostník, Bardejov
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- pult centrálnej ochrany /PCO/

prevádzka:

griﬃns@centrum.sk

PhDr.

- zabezpečovanie poduja�

bezpečnostné služby - security

tel.:

Mgr.
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Security

Griffin S Group
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VHEHFWYDPiPHGRVĢVSRMHQLDVRFLiOQHM
GHPRNUDFLHVROLJDUFKLRXVROtPVSROXSUiFX
]GUDYêUR]XPDĐXGVNRVĢ1LHNRQNXUHQFLX
PDQLSXOiFLXDRGFXG]HQêåLYRWVROtP
6RFLDOLVWRv.sk.


9iåWHVLVYRMKODVVRĐERX6RFLDOLVWRv.sk
KRQHVWUDWtWHDOH]QiVREtWHMHKRYiKX
/HQY\UR]KRGQHWHRWRPNWRPiãDQFX
QHQHFKDMWHDE\WR]DYiVURELOLSULHVNXPQp
DJHQW~U\SUDFXM~FHSUHROLJDUFKRv6ORYHQVNR
þDNDM~WLHQDMĢDåãLH]iSDV\R]iNODGQpKRGQRW\
RVORERGXVSUDYRGOLYRVĢDåLYRWYPLHULýDNDM~
QiVSUDYGHSRGREQHDMSUHGþDVQpYRĐE\
6RFLDOLVWLVNQHP{åXWLHWRYRĐE\HãWHY\KUDĢ
P{åXYãDN]DSXVWLĢNRUHQHD]RVLOQLHĢ
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali
N~SLĢYiV2GRY]GiWHVYRMKODVYHĐNHMVWUDQH 3RWUHEXMHPHGRVWDĢW~WRãDQFX,EDþLVWi
VYHGRPtPåHPiYlþãLHãDQFHOHQSUHWROHERMH ĐDYLFDMH]iUXNRXåH]iXMP\SUDFXM~FHKR
VNRUXPSRYDQi"VHćROLJDUFKRYLDSUHVQHWRWRFKF~ þORYHNDQHEXG~]UDGHQpDREHWRYDQp
DE\VWHKUDOLLFKKUXSRGĐDLFKSUDYLGLHO&KFHPH 9þDVHNHćVDEXG~SUHGYDãLPLRþDPLU~FDĢ
VNRUXPSRYDQpVXEMHNW\DEXG~QDKUDG]RYDQp
vWDNHMWRKUHSRNUDþRYDĢ"1LH0{åHPHVDWRPX
HãWHGUDYHMãtPLYþDVHNHćþRUD]YLDFĐXGtQHYLH
VSRORþQHY]RSULHĢDQDKUDGLĢPRFSHĖD]t
UR]OtãLĢRGNLDĐSULFKiG]DQHEH]SHþHQVWYR
PRFRXĐXGt3UHWRE\VPHFKFHOLSRY]EXGLĢ
DWHPQRWDVPHSHYQêPSUtVWDYRP
YãHWNêFKĐXGtNWRUêPFKêEDþLVWiĐDYLFD
YUR]E~UHQêFKYRGiFK1HGDMWHVD]DVD
QD6ORYHQVNXYãHWNêFKYROLþRYDYROLþN\NWRUt
RNODPDĢ6RFLDOLVWLVNV~]iUXNRXåHYDãDYRĐED
]YDåXM~åHGDM~VYRMKODVKQXWLX6RFLDOLVWLVN
PiSRGOKãRPþDVH]P\VHOVRĐERX6RFLDOLVWRv.
1HGDMWHVDRGUDGLĢSUHGYROHEQêPL
VNQHYROtWHROLJDUFKRvQHYROtWH
SULHVNXPDPLDYRĐWHSRGĐDVYRMKR
VNRUXPSRYDQêFK politikov, QHYROtWH SRSXOLVWRv,
SUHVYHGþHQLDYiãKODVXUþLWHQH]DQLNQH
KODVXMHWH]DYODVWQp]iXMP\0\VPHQHY]QLNOL
3RNLDĐV~KRGQRW\KQXWLD±VROLGDULWDHNROyJLD
SUHWRDE\VPHVDY]GDOLKQHćSRSUYHMSUHKUH
PLHU±DMYDãLPLKRGQRWDPLXSHYQLWHLFKYRĐERX
6RFLDOLVWRvVNDE\LFKY\]QiYDODFHOiVSRORþQRVĢ DE\VPHVDQHFKDOLN~SLĢDE\VPHQLHNRPX
SRVO~åLOL6ORYHQVNRPiQDYLDFAEXGRYDQLH
9þDVHNHćNRQ]HUYDWtYFLDMOLEHUiOLSUHãĐDSXM~
VLOQHMþLVWHMĐDYLFHNWRUi]PHQt6ORYHQVNR
QDPLHVWHD]RVRFLiOQHMGHPRNUDFLH]RVWDOOHQ
MHEHKQDGOK~WUDĢ1HþDNDMWHQD]PHQX
WLHĖWUHEDXURELĢRGYiåQHUR]KRGQXWLHD]YROLĢW~
VWDĖWHVD]PHQRXVRĐWHSRGĐDSUHVYHGþHQLD
QDMG{VOHGQHMãLXDPRUiOQHDMHNRQRPLFN\
aQLH]RVWUDFKX3RGSRUXMPHVDQDY]iMRP

Ing. Branislav Vilmon
programátor
Banská Bystrica

64
Samuel Romanovský
študent
Banská Bystrica

22

0DURäþXSND'LV Art.
študent
Banská Bystrica

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

27

PhDr. Zuzana Kúdelková
XþLWHĐND
Valasská

72

'RF0JU

Mgr. Martina Kupcová
SRGQLNDWHĐND
Michalová

146

25

Mgr/LDQD6PUHÿDQRYi
zdravotná sestra
Banská Bystrica

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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Trojuholník škola – rodič - žiak VII
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SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

83-0066

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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Uzávierka
ďalšieho
čísla Gemersko
je 26.2.2020.
Objednávka
inzercie
0907 887 322
alebo na:
gemersko@
regionpress.sk
Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Základná škola (ZŠ) poskytuje všeobecné vzdelanie, vychováva žiakov k pravidlám správania sa v spoločnosti a pripravuje ich na ďalšie
štúdium na stredných školách.
Je pomerne prísne limitovaná štátnym vzdelávacím programom a desiatkami iných výchovno-vzdelávacích
dokumentov. Preto ak škola pôsobí
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zbytočnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto,
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví
pedagogický zbor. No ich obchádzanie
či nedodržiavanie môže mať pre školu
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je
jeho dôsledkom škola alebo školský
systém. Ako príklad uvediem šikanovanie. Ak však dôjde k naplneniu definície tohto javu, škola má veľmi málo
možností riešiť ho. Zápis či znížená
známka neraz nepomáhajú. Šikanovaný zväčša zostáva so šikanujúcim v
škole. Samozrejme, je dôležité, či má
škola vôľu v rámci minimálnych možností šikanovanie riešiť.
Profilácie škôl na určité predmety
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť
na rozšírené vyučovanie niektorých
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy,
ktoré posilňujú telesnú výchovu, umeleckovýchovné predmety, matematiku

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať,
že na 2. stupni stratí záujem o šport a
napr. posilnená telesná výchova ho
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá
poskytuje voliteľné predmety či posilňuje predmety v závislosti od ročníkov,
teda mení svoje zameranie. Aby ste si
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú
musia školy povinne zverejňovať každý rok, a rovnako povinne zverejnený
školský vzdelávací program.
Netreba zabúdať na to, že bežná
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stretávame s tým, že máme v triedach aj
slabších, aj šikovnejších, bohatých aj
sociálne slabších žiakov. Často sa škole
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozvíja ich potenciál, že nemá individuálny
prístup. Aj toto patrí k systémovým
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov,
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.
Škola potrebuje aktívnych rodičov,
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpovedné orgány, aby sa problémy riešili.
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže
nikomu z nás.

33-0012

Základná škola
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok
Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.
Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

7

Občianska
riadková
inzercia

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

14 RôZNE / iné
16 ZOZNAMKA

Alternatíva existuje

Máme najlepší program

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

t opravíme
t vymeníme baterky
t urobíme nové
aj s diaľkovým
ovládaním

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
66-0024-1

www.kluce.flox.sk

0949 174 071

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

VIZITKY

0907 887 322

LETÁKY

0907 887 322

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spisovateľ (* 1919).

24. februára 1994
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Voľby do NR SR sa nezadržateľne blížia, už
len niekoľko dní nás delí od želanej zmeny.
Voliči sú atakovaní predvolebnými prieskumami rôznych agentúr, ktoré odrážajú náladu
obyvateľstva, čo je premietané v náraste či poklese preferencií jednotlivých strán. Z týchto
prieskumov je vidieť najmä frustrovanosť voličov a aj to, že približne jedna tretina všetkých
voličov je stále nerozhodnutá. Patríte medzi
nich? Aj ja som dlho pociťovala frustráciu, nespokojnosť a bezmocnosť. Práve tieto dôvody vo
mne vyformovali a nechali dozrieť rozhodnutie
kandidovať do NR SR za stranu SaS. Dôvody? Je
to jediná politická strana bez korupčných škandálov, má čisté financovanie, nemá dlhy, ani
žiadne pôžičky. Je na politickej scéne desiaty
rok, je teda skúsená, poučená z vlastných chýb
a dnes stojí na pevných základoch. Je čitateľná,
zásadová a volič vie, čo od nej môže očakávať.
To, čo SaS deklaruje, aj splní, nepôjde do vlády
so Smerom, SNS ani ĽSNS. SaS je strana odborníkov, ktorí vidia nefungujúci štát. Má najlepší
program pre ľudí, ktorý sa riadi
zdravým rozumom a má 1144
konkrétnych riešení, aby sa na
Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť. SaS je pripravená prevziať zodpovednosť.

Lenka Jakubčová

advokátka a spoluautorka
programu SaS pre spravodlivosť,
kandidátka č. 82

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

15 HĽADÁM PRÁCU
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov do profesie

"BÐ CSP ÐFMB Ð ÐXĖJCƢęÐMBÐNPMDCQGC
.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €

OBNOVA STRIECH

Inzercia

0907 887 322
S
NAJLEPŠIA

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

4

7 9

6

U

Slovenská firma

CENA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

61_0062
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obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov
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VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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� DÔVODOV

3.

�.

2.

Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.
Gaunerom a maﬁá�
nom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpoved�
nosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za � rokov v celkovej výške
��� ��� eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ

KISKA
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

spravodajstvo / politická inzercia, bývanie

Ide o malého chlapca s menom
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vysvetlite podľa svojho. Riško má z tých
detí najmenej času na čakanie.
Spinálna svalová atrofia je genetické ochorenie, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek
(a teda schopnosti sa pohybovať) a
následnej smrti dieťaťa. Od minulého
roka je na Slovensku dostupná terapia
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá
však ochorenie nelieči, len spomaľuje,
resp. zastavuje jeho priebeh.
Medicína našťastie napreduje míľovými krokmi a choroby, ktoré boli v
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľné. A tak je to aj v tomto prípade. V máji
2019 bol v USA schválený liek Zolgensma, ktorý je v súčasnosti novou a jedinou génovou liečbou pre deti s týmto
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba
Spinrazou nelieči, Zolgensma (Novartis) to dokáže. Zolgensma sa podá
dieťatku len v jednej dávke formou
infúzie, podmienkou je však podanie

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba
je dostupná len v USA a tak ju žiadna
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zolgensma je 1,9 mil. eur.
Kedže liek nie je u nás registrovaný, musia si rodičia peniaze vyzbierať
sami. Je to obrovská suma. Budú vďační za akúkoľvek pomoc, či už finančnú,
alebo preposlanie niekomu, kto by dokázal pomôcť.
Ďakujeme – za rodičov, Riška, za
choré deti.

Na našom území spomína mišpule
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai
(1606-1666) v diele Bratislavská záhrada (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím,
ale je dobré ich nechať na strome, aby
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú
a potom sa jedia surové. Nikde som nevidel, aby ich piekli.“
Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh,
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí rodičia vedeli veľmi dobre, že najlahodnejšie plody prináša mišpuľa na hlohovom podpníku. Ak sú na dulovom,
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.
Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto
šťavnaté ovocie prekvapí svojou liečivou silou.
Účinný prostriedok v boji proti
cukrovke a priaznivé účinky na trávenie! Mišpule obsahujú minerálne látky
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme
vlákninu a organické kyseliny. Výťažky z mišpule znižujú hladinu cukru v
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke,

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

Milí dôchodcovia,
XQďVGìÈUNQ
&GOQMTCVKEMÕUVTCPW
/[8¶O\CDG\RGìÈOG
CLFÏEJQFQM
» Vaša redakcia

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad
Človek objavil čaro mišpúľ pred 3
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani
netušíme, ako je mnohým z nás prospešná.

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

dne i nedostatočnej funkcii obličiek.
Upokojuje celý organizmus, zásobuje
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide
o účinné diuretikum, keďže podporuje
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučovanie. Tým, že obsahuje veľké množstvo
minerálov a nízky obsah proteínov, sa
odporúča pri dne, vysokej hladiny kyseliny močovej či obličkových kameňoch.
Konzumácia tohto ovocia je najlepšia hlavne v období, kedy je chrípková sezóna a hrozí vznik prechladnutia
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triterpenické estery, ktoré majú silný protivírusový účinok, hlavne proti rinovírusom, ktoré spôsobujú zápal horných
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri
nadmernom ukladaní cukru v pečeni.
Pomáha normalizovať objem pečene v
prípade hepatomagálie, čo je chorobné
zväčšenie pečene.

011200060

Naša spoločnosť REGIONPRESS dostala mail. Mail s prosbou o pomoc.
Nasledoval rozhovor so starostom
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde
o jeden z obvyklých podvodov, ale
skutočné volanie - „pomôžte“!

POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

1DLGFP¶XCVGď&GOQMTCVKEM¶UVTCPC4CìKCPUMC$$TCVKUNCXC+ê1
8[F¶XCVGď4')+1024'55UTQĪVWFGPVUM¶6TPCXC+ê1

Nedá sa nereagovať

11

66-0037

gemersko

Výročia a udalosti
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

25. februára 1948

» red
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Primátori z vášho regiónu kandidujú za KDH.

15

MILECOVÁ

Milan

Primátorka mesta Tisovec

KOLESÁR

Primátor mesta Jelšava

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,

ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.
Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS
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Miroslav Beblavý

    
     

33-0026

Výročia a udalosti
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

23. februára 1455
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Do každej dediny,
do každého mesta
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0904 075 963

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

85_0073

www.konstrukter.sk

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

080

0 500 091

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
�� ����

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

V sobotu 29.2.
volíme OĽANO

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné ﬁrmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia ﬁrmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS

